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In het volgende overzicht zijn kort per aanbestedingsvorm de drempelbedragen voor 
zowel werken als leveringen en diensten weergegeven.  
 

  Aanbestedingsvorm Werken Diensten1 Leveringen 

Geraamde 

waarde van 

het werk 

excl. BTW 

Geraamde 

waarde van de 

dienst excl. 

BTW 

Geraamde 

waarde van de 

levering excl. 

BTW 

1 Europees2 (niet) openbaar 
aanbesteden 

≥ EU-drempel 
werken  

≥ EU-drempel 
diensten 

≥ EU- drempel 
leveringen  

         
2 Nationaal (niet) openbaar 

aanbesteden 
≥ € 

1.500.000,- 
< EU-drempel 

werken 

- / - 
 
 

 

- / - 
 
 

 
      

3 Meervoudig onderhands 
(minimaal 3 offertes & 
passende mate van 
openbaarheid) 

≥ € 150.000,- 
< € 

1.500.000,- 
 

 

≥ € 50.000,- 
< € EU-drempel 

 

≥ € 50.000,- 
< € EU-drempel 

 

      

4 Enkelvoudig onderhands (1 
offerte) 

< € 150.000,- 
 

< € 50.000,- 
 

< € 50.000,- 
 

 
Hieronder staan kort de belangrijkste bepalingen hoe Rijnland met de beslisboom 
omgaat. De volledige beschrijving is opgenomen in het Rijnlandse inkoopbeleid. 

 De bevoegdheid tot afwijking van de bovengenoemde regels ligt bij 
aanbestedingsvorm 2), 3) en 4) bij één van de directeuren. Afwijking van de 
Europese regels, 1),  is wettelijk niet toegestaan. 

 De aanbestedingsvorm bij 2), 3), 4) is de minimale wijze van aanbesteden. Het is 
altijd toegestaan om een uitgebreidere procedure te volgen. 

 Voor de aanbestedingsvormen 1), 2), en 3) is men verplicht een digitaal dossier 
aan te leggen. 

 Voor alle inkooptrajecten vanaf meervoudig onderhandse procedure geldt een 
meldingsplicht bij inkoop. 

 Let op! De nieuwe aanbestedingswet (AW 2012) bepaalt dat de motivering voor 
de keuze voor een aanbestedingsvorm in de aanbestedingsstukken of in dossier 
terug dient zijn te vinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
1 Voor Sociale en overige Specifieke diensten hanteert Rijnland de enkelvoudige procedure tot aan de EU-
drempel en de meervoudig onderhandse procedure bij opdrachten tussen de EU drempel en EURO 750.000,-.  
2 Van 1 januari 2022 t/m 31 december 2023 gelden de volgende Europese drempelbedragen: 
Werken € 5.382.000,-. Leveringen en Diensten: € 215.000,-. 


